
 

ÚJ DÉLICE DE POUDRE HIGHLIGHTER PALETTA 

ARANY BILÉTÁD AZ ÉDESEN NAPCSÓKOLTA BŐRHÖZ 

 

Biztos sokszor hallottad már, hogy a csokoládé jót tesz az agyműködésednek, de 

tudtad, hogy egyenesen csodákat tehet az arcoddal? A Délice de Poudre bronzosító 

púder kultúráját követve, a Bourjois új ikonikus készletet mutat be: a Délice de 

Poudre highlighter palettát, négyféle, kakaótartalmú highlighter port, melyek 

gyönyörű, napfényes ragyogást biztosítanak bőrödnek. Színtiszta kényeztetést.   

 

Állj ellen a kísértésnek, és ne harapj bele az ínycsiklandó külsejű luxus táblába – 

cukorka-rózsaszín csomagolás, finoman kifordítva, hogy felfedje az aranyfóliát és a 

„csokoládékockákat”, amelyektől a nyál is összefut a szádban! Inkább nyisd fel a 

tetejét! Benne – a nagyvonalúan méretezett tükrön kívül – porokat találsz, négyféle 

édes, csokoládéárnyalatban, plusz – a Charlie és a Csokigyár előtti tisztelgésként – az 

Arany bilétát, amely könnyű alkalmazási tippeket ad Neked az üdén ragyogó bőr 

megteremtéséhez.  

 

A három highlighter, a Sucre d’Orge, azaz az árpacukor, a Délice Praliné és a Dark 

Chocolate étcsokoládéja az összes bőrtónushoz képes hangsúlyokat adni, a világostól 

sötétig. Vidd fel őket az arccsontokra és a homlokcsontra - külön-külön vagy 

rétegezve is használhatók a különleges fény létrehozásához, míg a Dark Chocolate 

sötétje kiválóan alkalmas kontúrozásra. Végül jön Cerise sur le Gâteau, azaz a szó 

szoros értelmében a hab, illetve a cseresznye a tortán: egy univerzális arcpirosító, 

amely boldogsággal tölti fel orcáidat!  

 

Természetesen a Bourjois híres kivételesen finom, könnyű, préselt porairól, így ezek 

sem kivételek – kefével vagy ujjheggyel keverd össze őket és legyen Tiéd az 

ellenállhatatlanul természetes, sugárzó eredmény! Ráadaásként, mivel kakaóport 

tartalmaznak, ugyanolyan jó illatúak, mint ahogy kinéznek! 

 



Délice de Poudre highlighter paletta a Bourjois-tól. Kellemes csokoládé 

árnyalatok a bőr számára, amik olyan finomak, hogy szinte megennéd őket. Hajrá, 

kényeztesd magad! 

 

Délice de Poudre highlighter paletta 2019 júniusától elérhető. 

Javasolt fogyasztó ára: 3.999 Ft 

 

Mit kínál a termék? 

- Természetes, egészséges ragyogást ad a bőrnek 

- Szuper-finom, jól keverhető, préselt por állaggal rendelkezik 

- Formulája kakaóport tartalmaz 

- Alkalmazása egyszerű 

- Három highlighter árnyalat és egy univerzális pirosító 

 

https://www.bourjois.com 

 

Kövesd a Bourjois-t Instagramon & Facebookon: 

 

bourjois_magyarország      Bourjois Magyarország 

 

A Coty-val kapcsolatos információkért látogass el a www.coty.com oldalra! 

 

A kommunikációs felületeken felhasználható képi és szöveges anyagokat 

megtalálhatod a www.prpin.com oldalon. 

 

Sajtókontakt: 

LanceCom Kommunikáció 

lancecom@lancecom.hu 

+36 1 311 9152 

 

 

 

 


